
cbq.qa

 

 
 

اجتياز عملية التسجيل الستخدام مصادقة القياسات الحيوية الصوتية يعد بمثابة قبول وموافقة من جانبك على هذه الشروط 
واألحكام. تُضاف هذه الشروط واألحكام إلى - ويجب قراءتها في ضوء - الشروط واألحكام الخاصة بحسابات األفراد المتوفرة على 

الرابط: www.cbq.qa وأي شروط وأحكام أخرى تتعلق بالخدمات / المنتجات المقترنة بطلباتك ذات الصلة.

موافقتك مطلوبة قبل أن نتمكن من البدء في استخدام مصادقة القياسات الحيوية الصوتية لك ولحسابك (حساباتك). سيتم 
طلب هذه الموافقة إلكترونًيا على تطبيق الهاتف الجوال أو شفهًيا عند االتصال أوًال بمركز اتصال البنك التجاري. لست ملزًما على 

اإلطالق بإعطاء موافقتك كما يمكنك سحب موافقتك في أي وقت عن طريق رفض متابعة التسجيل على جوالك أو إنهاء 
المكالمة أو إبالغ وكيل البنك التجاري. 

فور نجاح التسجيل الستخدام القياسات الحيوية الصوتية، يحق لنا التصرف وفًقا لكافة التعليمات المقدمة من طرفك والتي تم 
التحقق منها بواسطة القياسات الحيوية الصوتية.

من خالل التسجيل في تقنية القياسات الحيوية الصوتية، سنقوم بجمع وتخزين وتحليل تسجيالت صوتك إلنشاء "بصمة صوت" 
فريدة لك، واستخدام هذه البصمة الصوتية لتحديد هويتك عند االتصال بنا أو عند دخولك إلى تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال. 

التسجيل في القياسات الحيوية الصوتية اختياري. يمكنك مواصلة استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور و / أو رقم التعريف 
الشخصي حسبما يناسبك. إذا كنت ترغب في إلغاء االشتراك في القياسات الحيوية الصوتية، فيمكنك االتصال بمركز اتصال البنك 

التجاري إللغاء تفعيل الخدمة أو إلغاء االشتراك على تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال.

نمتلك الحق في تعديل / تعليق / إنهاء هذه الخدمة في أي وقت حسب تقديرنا المطلق دون أي مبرر أو الحاجة إلى تقديم أي إخطار 
مسبق.

ننصحك بعدم تسجيل صوت أي طرف ثالث (أطراف ثالثة)، حيث سيتمكن الطرف الثالث (األطراف الثالثة) من خالل هذا التسجيل من 
الوصول إلى حسابك (حساباتك)، وهو أمر لن نتحمل تجاهه أي مسؤولية أًيا كانت لهذا الوصول أو عن أي خسائر أو أضرار تتكبدها 

نتيجة هذا الوصول المصرح به من قبلك.

توافق على عرض هذه الشروط بانتظام، كما أن وصولك أو استخدامك المستمر للقياسات الحيوية الصوتية بعد دخول أي إضافة أو 
تعديل أو حذف أو تغيير حيز التنفيذ ستعتبر موافقة منك على تعديل هذه الشروط.

تقر بأن البنك ال يوفر وحدة المصادقة الخاصة بالجهاز الُمَرّخص، وال نقدم أي تعهد أو ضمان بخصوص أمان وظيفة المصادقة ألي جهاز 
ُمَرّخص أو بخصوص عملها بالطريقة التي تعهدت بها الشركة المصنعة للجهاز.

ال نتعهد أو نضمن أن خدمة القياسات الحيوية الصوتية ستكون متاحة في جميع األوقات، أو ستعمل مع أي أجهزة أو برمجيات أو 
بنية تحتية إلكترونية أو أي خدمات مصرفية إلكترونية أخرى قد نقدمها من وقت آلخر.  

ما لم يحظر القانون إخالء مسؤوليتنا أو إبراء ذمتنا، فلن نتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة تتكبدها فيما يتعلق باستخدام أو محاولة 
استخدام القياسات الحيوية الصوتية أو تعليماتك أو أي معامالت غير مصرح بها من خالل أو فيما يتعلق بخدمة القياسات الحيوية 

الصوتية.

يتعين عليك تعويضنا عن جميع الخسائر واألضرار التي قد نتكبدها فيما يتعلق بأي استخدام غير سليم للقياسات الحيوية الصوتية. 

توافق على حماية مصادقة جهازك وستكون مسؤوًال عن جميع االستخدامات التي تتم عبر جهازك (سواء مصرًحا بها أو غير ذلك) 
للوصول إلى خدمات مصادقة القياسات الحيوية الصوتية.

لدواعي أمنية، سيتم إلغاء تفعيل القياسات الحيوية الصوتية تلقائًيا عندما تطلب منا ذلك.
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مصادقة القياسات الحيوية الصوتية
الشروط واألحكام


